PROFIL

hund

”Jag praktiserade i 5 veckor på
Hundens Hus. Sista veckan blev
jag erbjuden jobb efter studenten.”
GENNY NICKLASSON
Profil Hund 2008

Tre händelserika
och roliga år
Hej och välkommen till Djurgymnasiets hundprofil. Här väntar dig tre spännande år.
Du lär dig om hundars beteende och hur du bäst tar hand om dem. Du läser om
det psykologiska samspelet mellan hund och människa. Genom praktiska övningar
får du träna olika inlärningsformer och hundsporter. Djurgymnasiet driver ett eget
hunddagis. Här träffar du hundar av alla möjliga raser. Det ger dig unika möjligheter
att träna och lära känna olika typer av hundar. Skolan har även en inomhushall för
hundträning. Här råder perfekta förutsättningar året runt.

PRAKTIK I TOPPKLASS
Djurgymnasiet satsar på din praktik. Här ges du möjlighet att pröva på många
olika hundyrken.
Du kan se fram emot 15 veckors praktik under dina tre år. De är en mycket viktig del
av din utbildning och här förbereder du dig på bästa sätt inför yrkeslivet. Många av
våra elever hittar sitt drömjobb under just praktiken.
Vi har många spännande praktikplatser att erbjuda våra elever. Gå in på vår hemsida
för att se exempel.

ANTALET YRKEN VÄXER STADIGT
Hundar är inte längre bara en hobby utan en framtidsbransch. Din framtida arbetsplats kan vara inom t.ex. polisen, vården och turism. Sedan 2004 har vi i profil Hund
utbildat många elever som idag arbetar inom sitt drömyrke, t.ex. driver eget hunddagis, arbetar på trim eller är hundinstruktör.

FÖRVERKLIGA DIN DRÖM ATT ARBETA MED DJUR
Följ oss på Facebook. Du får gärna komma hit och hälsa på. Ring 08–744 62 50
så stämmer vi träff. På www.djurgymnasiet.com kollar du in vår video, läser mer

Fakta
Djurgymnasiet är en friskola grundad 2002. Det är en liten skola med
en lugn och trygg atmosfär. Skolan
har fina lokaler och ligger centralt i
Stockholm (vid Liljeholmen).
Här kombineras kärnämnen med
yrkesorienterade djurvårdsämnen.
Som elev studerar du på en av våra
fyra profiler: Djursjukvård, Häst,
Hund eller Djurpark / Sällskapsdjur.
Hos oss är all undervisning lärarledd. Det ger hög kvalitet. Flertalet
av våra lärare och instruktörer har
specialistkompetens efter att själva
ha arbetat med djur under många år.
Skolan är etablerad och har ett gott
rykte i branschen. Vårt kontaktnät
gör att du kan förvänta dig spännande föreläsare, intressanta studiebesök, högklassig praktik m.m.
En examen från Djurgymnasiet
öppnar inte bara upp för ett
intressant yrke med direkt koppling
till djur. Med en utökad studieplan
får du också en grundläggande
behörighet att söka till universitet
och högskola.

om utbildningen och följer vår blogg.

Trekantsvägen 7, Liljeholmen
Tel 08-744 62 50 info@djurgymnasiet.com

